
Tidligere jobbet de i politiet, nå jakter 
de smitte i Moss: – Her er fokus rettet 
mot å spore nærkontakter 

• KORONA 

• Alle saker 

• Tall 

• Direkte 

• Tips oss 

 

SOLID KVARTETT: De fire pensjonerte politimennene Nils Messelt (fra venstre), 
Petter-Harry Eriksen, Martin Nygårdsmoen og Gunnar Aasgaard bruker all sin kløkt 
når de nå har meldt seg til tjeneste ved testsenter og smittesporing i de gamle 
lokalene til Moss Lufthavn Rygge. 

 Av Helge Kjøniksen 

Publisert:15. desember 2020, kl. 18:15 

De har gjennom et langt politi-liv løst utallige saker, nå bruker den pensjonerte politi-
kvartetten alt de har av kløkt og rutine for å spore seg fram til nærkontakter av 
koronasmittede. 

DEL 
•  

  
•  

Gunnar Aasgaard (68), Martin Nygårdsmoen (66), Nils Messelt (70) og 
Petter-Harry Eriksen (71) hadde lagt alt av etterforskningsrutine på den 
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berømte hylla. Men mandag i forrige uke måtte de klatre opp og hente ned 
all erfaringen de bygde seg opp gjennom et langt liv som politimenn. De 
børstet rett og slett støv av seg selv... 

– Det tok jo av med smitte i Moss og da tilbød vi våre tjenester på 
vegne av Politiets Pensjonistforening i Moss. Det blinket litt i øynene 
til Anne Lise da vi kom med forslaget, forklarer Nils Messelt. 

Og Anne Lise, med etternavn Hagaseth er avdelingsleder testsenter og 
smittesporing i Moss kommune og styrer senteret i de gamle lokalene til 
Moss lufthavn Rygge med stø hånd. 

– Vi hadde faktisk spøkt litt med at vi burde hatt noen etterforskere fra 
politiet her hos oss. Nå har jo ikke vi noe åsted som kan hjelpe oss 
med å finne spor, og derfor krever det ganske mye for å spore 
nærkontakter. Det gjelder å stille de riktige spørsmålene, og det kan 
definitivt disse gutta. Ja, også tenker de nok litt annerledes enn andre, 
sier Hagaseth. 

20.000 tester 

– Vi er jo detektiver, for å bruke det ordet. For oss er dette veldig gøy, 
om det er lov å bruke det ordet i denne alvorlige situasjonen. Det aller 
viktigste for oss er at vi får lov til å være med å bidra. Det er godt å 
være til nytte, fortsetter politi-kvartetten. 

– Nå er ikke politiet i Moss de første i Norge som er med på dette. Jeg vet 
at blant andre Asker og Bærum også har benyttet seg av pensjonerte 
politimenn, legger Martin Nygårdsmoen til. 

Totalt er det nå gjort 20.000 tester i Moss siden pandemien tok et klamt 
grep om samfunnet vårt. 



 

FORNØYD: Avdelingsleder testsenter og smittesporing i Moss kommune 
Anne Lise Hagaseth er storfornøyd med å ha de fire pensjonerte 
politimennene å spille på. - Det er en helt fantastisk gjeng, bekrefter hun og 
smiler. 

– Vi begynner å bli ganske så rutinerte, men det å drive smittesporing 
krever veldig mye. Da er det godt å ha disse fire staute mannfolka å 
støtte seg til. Hos oss så er deg ikke jeg og meg, men vi. Vi jobber i 
team og det er disse gutta gode til. De har en erfaring som vi kan dra 
nytte av og vi er veldig fornøyde med at de bruker av tiden sin hos 
oss, forklarer Anne Lise Hagaseth. 

Ingen oval lunsj 

Politikvartetten selv er ikke så veldig opptatt av å få skryt. Selvsagt er det 
hyggelig, men de verken stiller opp for Moss Avis eller har påtatt seg jobben 
som smittesporere for å få klapp på skuldra. 

– Nei, dette handler som sagt om å kunne bidra for noe som er viktig. Er det 
noen som skal ha skryt og klapp på skuldra så er det virkelig de som jobber 
her som fortjener det. Det er en fantastisk gjeng, sier Martin Nygårdsmoen. 

– Jeg beundrer virkelig de som jobber her. De er dedikerte og seriøse. 
Vi som politimenn er jo vant til litt ovale lunsjer, blant annet. Men her 
er det ikke snakk om å bruke mer tid på seg selv enn det man skal. Her 
er fokus rettet mot å spore nærkontakter, legger Gunnar Aasgaard til 
og får bekreftende nikk fra de tre politikameratene. 



Ny lov å forholde seg til 

– Hva er der dere har av erfaring som er viktig? 

– Vi har jo etterforsket en del, men det begynner å bli lenge siden. 
Også har vi dette med taushetsplikten inne, i tillegg til at vi er vant til å 
snakke med folk. Vi har jo holdt på med det gjennom hele 
politikarrieren. De fleste tar samtalene med oss med fatning, men vi 
skjønner at det kan være vanskelig for mange også, svarer de fire 
pensjonerte, men svært så engasjerte, politimennene. 

– Jeg synes det har vært veldig deilig at noen andre enn oss har måttet ta 
viktige avgjørelser. Vaktsjefene her ute er ikke redde for å si nei, noe de 
selvsagt ikke kan være. Men det er ikke alltid like lett å si nei når man sitter 
og snakker med noen som virkelig trenger et ja. Men det blir jo et nei. Det 
har vært litt deilig å bare gjøre det du får beskjed om også, sier Gunnar 
Aasgaard. 

– Nei, det er liksom ikke noe rom for å være snill fordi konsekvensene 
kan bli så store. Helseloven er veldig klar, men vi som politimenn har 
alltid forholdt oss til straffeloven og den har der vært fullt mulig å 
tolke på flere forskjellige måter, smetter Petter-Harry Eriksen inn og 
frembringer kollegial latter fra de tre kompisene. 

– Vi lærer masse 

Anne Lise Hagaseth er helt klar på at smittesporerne alltid jobber mot den 
berømte klokka. 

– Når det blir påvist en positiv koronaprøve så er det viktig at vi sporer 
smitte og nærkontakter så raskt som mulig, for å minske smitten. 
Politimennene tilfører oss mye kunnskap, så de bidrar ikke bare med å 
finne fram til nærkontakter, de lærer også bort masse. Dette har 
utelukkende vært superfint, avrunder hun. 

– Vi fungere som tilkallingsvakter og det har blitt en del jobbing den tiden vi 
har vært i aksjon. Vi kommer til å bidra med vårt så lenge det er behov for 
oss, det er deilig å være en del av et fellesskap, avslutter kvartetten 
Nygårdsmoen, Messelt, Eriksen og Aasgaard. 

 


